
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Одеський державний екологічний університет 

 
РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

« 15 » квітня 2022 р. №  13 

 

“Щодо відключення деяких  

стаціонарних телефонів в ОДЕКУ” 
 

 

На виконання пункту 11 Плану заходів по економії видатків на комунальні 

послуги, затвердженого наказом по ОДЕКУ від 16.02.2022р. № 15-ОД та 

рішення ректорату від 11.04.2022р. 

 

1. Проректору з НПД та РУ Крачковській М.А. та начальнику ПФВ 

Бондаренко В.М. вжити організаційних заходів щодо відключення з 01 травня 

2022 року від міської лінії стаціонарного телефонного зв’язку 45 абонентських 

номерів, крім перерахованих нижче: 

1. 32-67-35  Ректор 

2. 42-77-67  Приймальня ректора (факс) 

3. 32-67-64  Перший проректор 

4. 35-73-71  Проректор з наук.роб. 

5. 32-67-62  Проректор з НМР  

6. 42-77-66  Проректор з НПД та РУ  

7. 32-67-55  Інститут післядипломної освіти 

8. 32-67-61  Бухгалтерія  

9. 32-67-54  Відділ кадрів  

10. 42-77-65  Планово-фінансовий відділ (відділ закупівель) 

11. 32-67-57  Приймальна комісія  

12. 32-67-49  Сектор ЄДЕБО 

13. 32-67-44  Режимний відділ 

14. 32-67-43  Кафера військової підготовки 

15. 35-73-70  Рада ректорів 

16. 32-67-41  Гуртожиток № 1 

17. 32-67-42  Гуртожиток № 2 

18. 785-27-41  Гуртожиток № 3 

19. 32-67-48  Відділ охорони 

20. 785-27-40  Газова котельня(модем) 
 

2. У зв'язку з вищезазначеним та для забезпечення інформування за 



зовнішніми запитами про контактні номери телефонів структурних підрозділів, 

які не мають стаціонарних телефонів: 

2.1. Керівникам структурних підрозділів університету, які не мають 

стаціонарних телефонів, до 23.04.2022р.: 

- визначити контактну особу структурного підрозділу, знеособлений номер 

мобільного телефону якої буде оприлюднено, за її згодою; 

- подати проректору Крачковській М.А. письмовий рапорт щодо 

визначеної кандидатури структурного підрозділу, номеру її контактного 

мобільного телефону. 

2.2. Проректору Крачковській М.А. до 27.04.2022р. узагальнити надану 

інформацію щодо контактних номерів структурних підрозділів та затвердити у 

встановленому порядку. 

Знеособлений (без ПІБ та посади працівника) список контактних номерів 

структурних підрозділів, в тому числі тих, які не мають стаціонарних 

телефонів, розповсюдити по всім структурним підрозділам університету. 

2.3. Першому проректору Сербову М.Г., керівникам структурних 

підрозділів у відповідності до наказу від 04.06.2021р. № 105 до 30.04.2022р. 

забезпечити внесення відповідних змін (знеособлених номерів мобільних 

телефонів) в інформаційні розділи (контакти) на офіційному сайті університету 

та сторінки відповідних структурних підрозділів. 

3. Зобов'язати співробітників університету надавати інформацію за 

запитами про контактні знеособлені номери телефонів структурних підрозділів 

згідно із затвердженим списком контактних знеособлених номерів структурних 

підрозділів. 

 

 

Ректор         Степаненко С.М. 


